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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради
ПРОТОКОЛ № 13 від 16.04.2020 р. 

спільного позапланового засідання міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та 

тимчасової міської протиепідемічної комісії
Оригінал: управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно -  оборонної роботи та діяльності
правоохоронних органів
копії: згідно з реєстром розсилки

вн № 91/30.3-01 від 16.04.2020
Головував: міський голова, голова міської комісії з питань ТЕБ і НС 
Р. Марцінків

Слухали: 1. Про функціонування та роботу ринків на території Івано- 
Франківської ОТГ в період дії карантину.

Виступив:
Марцінків Руслан Романович-міський голова.

Враховуючи рекомендації заступника Міністра охорони здоров’я України 
- Головного державного санітарного лікаря України В. Ляшка ( постанова № 10 
від 16.04.2020 року) та з метою запобігання розповсюдження коронавірусної 
інфекції комісія вирішила:

1.1. Заборонити функціонування та роботу ринків ( продовольчих, 
непродовольчих та змішаних), які розташовані на території Івано-Франківської 
ОТГ з 00.00 год. 17.04.2020 року до дня закінчення дії карантину, установленого 
Кабінетом Міністрів України.

Термін: з 17.04.2020 р.

1.2. Управлінню економічного та інтеграційного розвитку виконавчого 
комітету міської ради (Н. Кромкач), відділу патронатної служби міської ради 
(В. Дротянко), керівникам, власникам, орендарям ринків вжити заходів щодо
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інформування суб’єктів господарювання, продавців та відвідувачів ( покупців) 
про припинення функціонування та роботу ринків

Термін: до 17.04.2020 року

Слухали: 2. Про роботу підприємств комунальної сфери та 
критичної інфраструктури Івано-Франківської ОТГ.

За результатами доповідей та з урахуванням їх обговорення, комісія 
вирішила:

дозволити проведення планових робіт підприємствам комунальної 
сфери та критичної інфраструктури на території Івано-Франківської ОТГ з 
25.04.2020 року.

Слухали: 3. Про виділення коштів з резервного фонду міського 
бюджету щодо придбання засобів індивідуального захисту, антисептиків для 
рук та одноразових рукавичок.

За результатами доповідей та з урахуванням їх обговорення, комісія 
вирішила:

управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної 
роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради (І. Влізло) підготувати 
звернення до міського голови щодо виділення коштів з резервного фонду 
міського бюджету в сумі 49 тис. грн. для придбання засобів індивідуального 
захисту, антисептиків для рук та одноразових рукавичок .

Термін: до 17.04.2020 р

4. Відділу патронатної служби (В. Дротянко):
розмістити протокол спільного позачергового засідання міської комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та тимчасової 
міської протиепідемічної комісії на офіційному сайті виконавчого комітету 
міської ради та інших засобах масової інформації.

Термін: до 17.04.2020 р.

5. Контроль за організацією виконання рішень позапланового засідання 
міської комісії з питань ТЕБ і НС та тимчасової міської протиепідемічної комісії 
покласти на начальника управління з питань надзвичайних ситуацій, 
мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської
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ради ( І. Влізло), начальника управління охорони здоров’я міської ради 
( М. Бойко).

6. Контроль за виконанням рішень позапланового засідання міської комісії 
з питань ТЕБ і НС та тимчасової міської протиепідемічної комісії покласти на 
заступників міського голови згідно розподілу посадових обов’язків.

Міський голова, 
голова міської комісії 
з питань ТЕБ і НС

Секретар тимчасової міської 
протиепідемічної комісії

Р. Марцінків

М. Бойко
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